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„ЧО ВЕК КО ЈИ НЕ СТА ЈЕ“ ИЛИ „ЧУ ДО У БО КИ“
Вре ме и ма те ри ја ни су би ли исти као
пет про ле ћа ра ни је...
Ста рог све ми ра ви ше ни је би ло...

М. Ра би је, Чо век ко ји не ста је, Ни ца, 1921.
 
У крч ми „Код злат ног но жа“, у Бо ки, че твр ти Бу е нос Ај ре са, у зи му те 1916. го ди не, 

стил до ма ћих ар ген тин ских бу ва био је нео пи си во до са дан. Из угла у угао крч ме бу ве 
су ска ка ле сна жно по пут кен гу ра опо на ша ју ћи кре та ње вој ски на фрон ту и глу ме ћи 
рат ко ји се у Евро пи упра во во дио.

У крч ми, тих да на, на па то са ном по ду пре кри ве ном сла мом, спа ва ло је ви ше љу ди 
не го што је ми сли мо гло да ста не у гла ву и сно ва да се са бе ре у јед ној ар ген тин ској 
но ћи. Ни ко од тих љу ди, ко ји су се у крч ми за те кли, ни је мо гао да се по хва ли не ким 
ви шим са стој ком сре ће, али сви они ипак су би ли срет ни што има ју кров над гла вом 
и што им сно ви не ју ре про стра ним пам па си ма.

Стан ко П. већ три не де ље кро тио је му ве у крч ма ма и на ули ца ма Бо ке ше та ју ћи 
сво ју при ват ну ва си о ну као пса на узи ци. Стан ко П. сти гао је са се ве ро за па да, из обла
сти Кор до бе, са цр но гор ском ка пом на гла ви, са де хи дри ра ним осе ћа њем за ја ву, 
на о ру жан „ле во ром“, но жем и бок се ром. У Кор до би, где је у по себ ним ар ген тин ским 
да ни ма ши ну по ста вљао, Стан ко П. ни је био па жљив на кра ју као на по чет ку; нож 
пред рад ни ка Па бла јед не но ћи, уз ва тру, за бли стао је у ње го вој сла би ни, а Стан ков 
ме так на шао се пет цен ти ме та ра од Па бло вог ср ца и про тут њао ње го вим те лом као 
ја ук ко ји уби ја. Стан ко П., те но ћи пре пу не људ ског еха, ко ман ду ју ћи соп стве ним уши
ма, усме рио је сво је те ло ка ју го и сто ку пу ту ју ћи на преч ки ис под ва го на на ли ни ји 
во за Кор до ба–Ро за ри о –Бу е нос Ај рес. (Као по шиљ ка ко ју је ве тар по слао, а зо ра у 
Бо ку до не ла!) У Бу е нос Ај рес Стан ко је ушао са ду бљим гла сом од оног у Кор до би, са 
мно штвом дла ка ко је су му пре ко но ћи на те лу из ра сле, и са не што ма ло пр љав шти не 
у пуп ку.

(Тих да на у Бу е нос Ај ре су мно ге ули це без кућ ног бро ја су би ле, ди вља чип ка ме сец 
је оба ви ја ла, при ват ни леп ти ри над људ ским ми сли ма су ле те ли. Обе ле же ни атлант ски 
ве тар пак над ви со ком во дом је ду вао, а ноћ од иско на па да ла је на ули це Бо ке.

Це лом Бо ком тих да на пра дав на му зи ка се чу ла, му шкар ци су пра зни ли бе ши ке за 
три се кун де и пле са ли сву ноћ при љу бље ни уз те ла ва тре них же на. Но же ви бр зи као 
олу ја ле те ли су ули ца ма и крч ма ма Бо ке, а Стан ко П. тих не де ља на ви јао је уз бу ђен 
да ни ма ве тар са ви ше ли ца.

Страст из зе мље из ла зи ла је то ком тих но ћи у Бо ки пре те жу ћи у умо ви ма љу ди као 
ан ђе о ски гу тљај или ва га ко ја у стра ну на ги ње!)
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Стан ко П., у крч ми „Код злат ног но жа“, че као је ла ђу да га по ку пи и у Евро пу од не
се, у рат ко ји је тра јао. Ш. По зна но ви ћу, бо кељ ском ка пе та ну, што је књи га ма из ге о
ме три је ви си ну зве зда над Атлан ти ком ме рио, Стан ко П. при ја вио се у срп ску вој ску 
тра же ћи да хо ри зонт ње го вих бу ду ћих до га ђа ја са ња на ла ђа пут Со лу на од не се. До 
та да Стан ко П. ко ра чао је ули ца ма Бо ке, свра ћао у „срам не ку ће“, и гле дао мод не сти
ло ве па са ко ји су у бу е но сај ре ској лу ци лу та ли.

(Са њао је Стан ко и да му во да сан пла ви у ко јем се ла у та са по ки да ном жи цом чу је. 
Или је то мо жда, звук гу са ла био, ко је су се чу ле из да љи на, из шу пљи на пре пу них 
ва зду ха.)

На до ко ви ма бу е но сај ре ске лу ке, „ма ли ор га ни зам“ Стан ка П. тих не де ља у „пе се“ 
је ру ке оба рао. Стан ку су про тив ни ци пле ћа ти ен гле ски мор на ри би ли са ду ша ма у 
две бо је, не за по сле ни га у чо си из пам па са са пет ко сти ју ви ше у ша ци и ита ли јан ски 
еми гран ти, Си ци ли јан ци и Ка ла бре зи, об ма ну ти ди мом пу то ва ња и ко смич ком тај ном 
ве ли ке во де. Стан ко П., тих да на не ми ли це је пу нио ке су „пе си ма“ и биф те ке на пет 
спра то ва је јео као и сви они ко ји су у лу та њу ве ли ку глад има ли и ко ји ма су ру ку под 
ру ку ле то и зи ма, мед и пе лен, дан и ноћ, мо ре и пла ни на ишли. И у Стан ку, све то ви су 
се ме ша ли, као и сен ке, ме ри ди ја ни, во до ско ци из ду ше мо ра, по лен се о бе и го ди не 
скло не лу та њу.

„Ов ђе се ва здух узи ма јед ном и ни кад ви ше“, ми слио је Стан ко бе ру ћи дра го ка ме
ње све тло сти баш као и сви они ко ји су тек из твр дич лу ка ма гле уте кли.

(Про да ва чи цу ка ра та Ра у лу из би о ско па „Ко ло се ум“ у Ули ци Мар ти на Гар си је, упо
знао је Стан ко оно га да на ка да је из ме рио слу чај ност и ка да је из „ле во ра“ пу цао у 
на ран џе ба че не у ва здух. У ма си љу ди ста ја ла је она, Ра у ла, по ву че на од све та, са цр ним 
очи ма ко је ме ре не бо и бо јом по гле да што пред ви ђа по пла ву и оштру зи му.)

У би о скоп „Ко ло се ум“ Стан ко је до ла зио у су мрак, у до ба ка да су и дан и ноћ де љи
ви са сном и ка да се ја сно ви ди глу мац на ме се чи ни и пр ви чо век на све ту. Ту је се дао 
у пр ви ред и гле дао „жи ве сли ке“ ко је су као чу до по ме ра ле љу де и при зо ре и сла ли 
их ње му, Стан ку, у су срет, у ње го ве очи, под ка пу и гу сти брк.

Гле дао је Стан ко ен гле ске мор на ре са ис те то ви ра ним ду ша ма ка ко у лу ци кри кет 
игра ју, а сун це Ла Пла те их гре је; па он да ши ну ка ко се пре ко пам па са гра ди са до брим 
и злим ли ко ви ма ко ји око пру ге сто је; он да бес крај на кр да го ве да ка ко рав ни цом тр
че са аси ме трич ним обла ком пра ши не над њи ма и слут њом но ћи што се рас цве та ва 
над пам па сом као ру жа. Или мла ди ће из Бо ке ка ко се лоп та ју, а гру ди их од сре ће 
бо ле, и оног Ин ди о са што на точ ку тр чи, а из гле да као чо век ко ји би ра.

Стан ко П. на ро чи то је во лео „жи ве сли ке“ да гле да о ра ту ко ји се у Евро пи та да 
во дио. Као не мач ка вој ска одво је них ко сти ју од те ла пре ко цвет ног по ља мар ши ра; 
или тур ски офи ци ри ши ро ких кар ли ца са ве лом ти ши не око се бе. Па на од гра на та 
пре о ра ном по љу Бел ги је уса мље на ше ва. Он да ру ски ула ни што им ду ше спо ро у шу
ми за ра ста ју. И си лу е та ко ња и ја ха ча у Флан дри ји на ме се чи ни. 

И слич но. Сли ке љу ди ко ји се не зно је, игра ра та ста ра хи ља де го ди на, мол ба чо ве ка 
за још је дан снег. Ди ја мант ска пра ши на. „На вре лом ка ме њу ду ше“, ми слио је Стан ко. 

Вла сник би о ско па „Ко ло се ум“ и сни ма тељ ве ли ке ствар но сти дон Ђо ва ни Ми со то 
ула гао је соп стве но вре ме, ко је је у сно ви ма као ру жи ча сту ве ја ви цу ви ђао, у трик 
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пер спек ти ве ко јим је свој лич ни ми рис пре но сио у ми сао о све при сут но сти при зо ра, 
по ја ва и сен ки. (И ла ко ћу ма те ри је и све та по ста вље ног на дру га чи ји на чин од оног 
обич ног по гле да те ле та ко је се до бро нај е ло!) За то је дон Ђо ва ни, ко ји је пре два де
се так го ди на као мла ди до се ље ник и умет ник ко ји ис пу шта ве тр о ве ра дио да Бо ку 
при кљу чи Ита ли ји, ва зду шаст про стор ко ји се за ти цао пред ње го вом ка ме ром ис пу
ња вао ле пе зом оп тич ких илу зи ја, спи ском људ ских гре хо ва и уло га ма ко је је на кра ју 
сво јих фил мо ва не ми ло срд но уби јао. При том дон Ђо ва ни по ста вио је сво је филм ско 
пра ви ло: сва ка по ја ва ви ди сво ју сен ку и ју ри за њом то ком фил ма де ле ћи ствар ност 
и сан као коп но и мо ре и пре тва ра ју ћи филм у мит о не мо гу ћем ле ту, у сне жну ла ви ну, 
или мо жда чак и у ми сао про тив сва ке про ла зно сти.

Дон Ђо ва ни сни мао је филм у про ле ће 1916. го ди не, у вре ме оп ште ви дљи во сти 
сно ва и тај ни, са Стан ком П. у глав ној уло зи. Стан ко П. тог про ле ћа крао је ло шу во љу 
дон Ђо ва ни ја ко ја се кре та ла у ску че ном про сто ру око „Ко ло се у ма“ и че сто пе ва ла да 
не псу је. Дон Ђо ва ни за ни мљив сце на рио је сми слио, али га Стан ко баш не што раз у
мео ни је. Због то га је дон Ђо ва ни че сто бе снео и имао ли це као тек ски ну то с ва тре. 
Ипак, ла ган, је два ви дљив осмех Стан ка П., на мак нут ис под гу стих бр ко ва, те рао је дон 
Ђо ва ни ју осмех у уши. За то се дон Ђо ва ни је ди но сме јао уши ма.

Стан ко П. тих да на шу њао се сам за со бом, а ка ме ра дон Ђо ва ни ја га је пра ти ла. 
Дон Ђо ва ни сни мао је филм ис кљу чи во у све тлим и сун ча ним да ни ма ка да је би ло 
мно го ду гач ких ве тр о ва, ка да је сен ка Стан ка П. би ла до вољ но ја сна и ка да је из гле
да ло да Стан ко П. мо же да је до сег не. Та да је Стан ко ва сен ка хо да ла по ред Ра у ли не 
сен ке и сен ке ма лог Па бли та, Ра у ли ног си на чи је је ли це ли чи ло на пти цу ста ру хи ља
ду го ди на, ока че ну о ме се чев зрак.

Стан ко П. во лео је са Ра у лом да пле ше. Та да је по ста јао уз не ми ре но мор ско дно, 
на маг не ти са на пти ца и ноћ ко ја ди же ни во во де у кр ча гу. Та да је Стан ко П. до би јао 
„зви ждук у сво ју ду шу“ и пле сао с Ра у лом ду го, ду го, док им очи не до би ју раз мак из
ме ђу све то ва.

Све га три одо бре на пле са днев но дао је дон Ђо ва ни Стан ку и Ра у ли. И ни јед ног 
ви ше. Сва ки плес дон Ђо ва ни је сни мао и сен ке Стан ка и Ра у ле до би ја ле су при том 
бе шум ни сми сао. Или тка ње ва си о не. Или мо жда са мо по тре бу да се опет срет ну. Да 
убла же дан као и сви они ко ји су не кад дав но у сну ре ку пре шли.

Плес Стан ка и Ра у ле мо гао је да тра је са ти ма. При љу бље ни јед но уз дру го по ста ја
ли су не ствар ни као по ље ме се чи не, као реч ко ја ва ра, као иви ца све ми ра. Од пле са 
и јед но од дру гог ка сно је би ло да се бра не и та да у сну, док је тра јао плес, они су леб
де ли из над Бо ке и чи ни ло им се као да одр жа ва ју сво ју то пло ту, ви дљи во шћу хра не 
тај ну, а не ка оп шта си ла ди же их из над Бо ке и из над љу ди, из над дон Ђо ва ни ја и ма лог 
Па бли та, и оних ме ста где се кро чи у при зо ре све та и где ду ше у ма си по сто је. Дон 
Ђо ва ни мо рао је да их ра ста вља по сле са ти и са ти пле са, да га си ка ме ру уси ја ну од 
жи во та, и скла ња сним ке сен ки ко је су по пи ја ца ма и тр го ви ма Бо ке пле са ле у ве ли ку 
др ве ну шкри њу.

Три го ди не по том, у го ди ни ко ја је ме ња ла ана то ми ју све та, не где у зи му, ка да чу
ва ри ду ша жон гли ра ју ко сти ма, дон Ђо ва ни Ми со то, у свом би о ско пу „Ко ло се ум“ три 
пу та је при ка зао свој ше сто ча сов ни филм „Чу до у Бо ки“ и он да га вра тио у по зна ту 
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др ве ну шкри њу. По ред Ра у ле, Па бли та и дон Ђо ва ни ја филм у „Ко ло се у му“ од гле да ло 
је све га три де се так бес кућ ни ка из Бо ке ко ји су у то пли ни ки носа ле по тра жи ли скло
ни ште од ве тра и ки ше. На ме три ма филм ске тра ке, ко ји се да нас чу ва ју у Ки но те ци 
Ар ген ти не, под ре ги стар ским бро јем 374/19, шест са ти на ули ца ма и тр го ви ма Бо ке и 
у лу ци ве ли ког гра да, две сен ке су не пре кид но пле са ле. Над сен ка ма си ја ло је сун це 
Ла Пла те, а у по за ди ни сен ки кре та ли су се љу ди, пси, мач ке, па цо ви, згра де и тор ње
ви цр ка ва. И је дан ла кр ди јаш са ма лим усти ма.

Ра у ла, до кра ја свог жи во та, до не где ше зде се тих го ди на 20. ве ка, про да ва ла је 
кар те у би о ско пу „Ко ло се ум“. На сме жу ра ној по длак ти ци де сне ру ке, ко јом је да ва ла 
кар те по се ти о ци ма би о ско па, ста ја ло је ис те то ви ра но круп ним сло ви ма: Стан ко. Па
бли то, де чак чи је је ли це ли чи ло на пти цу ста ру хи ља ду го ди на ока че ну о ме се чев 
зрак, умро је у сво јој пет на е стој го ди ни и са хра њен је на гро бљу Сан та Кла ра у Бо ки. 
Дон Ђо ва ни Ми со то, го ди ну да на по сле еми то ва ња фил ма „Чу до у Бо ки“, ско чио је наг 
са нај ви ше згра де у Бу е нос Ај ре су ка ка ме ну бе ле бо је ко ји га је че као на по чет ку тр
га гу бе ћи све тло и опо на ша ју ћи и сен ку и пти цу.

Стан ко П. пак 14. мар та 1917. го ди не, укр цао се, са гру пом Цр но го ра ца, на брод 
„Кви сант“ ко ји је пло вио ли ни јом Бу е нос Ај ре с–Мон те ви де о –Да кар –Брест. Ова гру па 
упу ће на је из Бре ста у Мар сеј, у ка сар ну „Син сал“. Јед не но ћи, у лу ци, у Мар се ју, у крч ми 
„Код ди вљег ждре бе та“, под сен ком фе ње ра, Стан ко П. срео се са по ве ре ни ком кра ља 
Ни ко ле, Јо ком Т., ко јег је це ле но ћи не тре ми це слу шао, не ме ња ју ћи из раз ли ца и бр ка. 
По том је Стан ко та јан стве но из мар сеј ске ка сар не не стао. 

„У фран цу ском гра ди ћу Ко сте ла ну, ко ји је еле гант но уз га јао пу ну све тлост Ал па и 
про зрач ну и пла ви ча сту све тлост Сре до зе мља, у филм ском сту ди ју П. Ле воа, чи ја се 
вре ли на у ле то 1920. го ди не хла ди ла огле да ли ма, Стан ко П. сни мио је филм ’Чо век ко ји 
не ста је’ у ко јем се по ја вио као за ум на пер со на са ли цем на ко јем је био ис пи сан је зик 
ста рог и не по зна тог пи сма. По том се опет та јан стве но и не на да но из гу био...“ – ста ја ло 
је за пи са но, из ме ђу оста лог, у при чи ко ја је но си ла на зив фил ма фран цу ског књи жев
ни ка М. Ра би јеа, на пи са ној у про ле ће 1921. го ди не у Ни ци.

Од 1930. го ди не Стан ко П. жи вео је у до бро во љач кој ко ло ни ји С. у Ба на ту чи ји су 
жи те љи ми сли ма по ме ра ли ка ме ње у Хер це го ви ни, Цр ној Го ри, Бо сни или Ли ци. Стан ко 
П. по жи вео је ду го на дну Па нон ског мо ра чи ја је оба ла одав но по шла сво јим пу тем. 
У ста ро сти, ка да се на пи је ра ки је, го во рио је шпан ски са ар ген тин ским ак цен том и 
пле сао је сам... Ду го, вр ло ду го... То су би ле ше зде се те го ди не 20. ве ка, ка да су зве зде 
већ сил но на не бу ка сни ле, ка да је на обо ду ба нат ског се ла С. од је ки вао плач у зо ру 
и ка да је емо тив но ра њи ви се о ски по штар Стан ку П. сва ке го ди не до но сио пи смо на 
шпан ском. Са жи гом ар ген тин ске ки но те ке и хо но ра ром у „пе си ма“...


